
     7776     

BETERE WERELD

Meer rust, helderheid en levensvreugde. Dat ervaren 
kinderen met een beperking dankzij Yoga for the Special 
Child, een nog relatief onbekende yogatherapie. ‘Ik vind 

het iedere keer weer prachtig om te zien hoe ‘mijn’ 
kinderen baat hebben bij yoga.’

D
enk aan de kleur geel. 
Het plafond wordt geel, 
de muren, de vloer. Dan 
worden jouw voeten geel, 

je benen, je buik.’ Yogatherapeut 
Michelle Borsboom mediteert met 
een van haar leerlingen, een meisje 
van tien met het syndroom van 
Down. Het meisje ligt op haar rug op 
de mat en zakt langzaam in een 
steeds diepere ontspanning. 

Michelle: ‘Ik vind het iedere keer 
weer prachtig om te zien hoe ‘mijn’ 
kinderen baat hebben bij yoga. Ze 
ervaren meer ontspanning, helder-
heid, rust en levensvreugde.  En 
ieder kind heeft speciale momenten. 
Zo kan ik me goed herinneren dat 
een autistisch kind ineens voor het 
eerst oogcontact maakte. Een fysiek 
beperkt jongetje dat niet zo graag 
wilde, is dol op yoga sinds zijn 
knuffel meedoet. Hij zet nu eerst zijn 
aap in de houding en doet dan de 
asana na. En Wulan, het Indonesi-

sche meisje in het gezinsvervangend 
tehuis dat ik opzette in Sulawesi 
(Indonesië) is meervoudig gehandi-
capt en praat niet. Tijdens een van 
de asana’s lag ze op haar rug en ik 
bracht haar hoofdje omhoog zodat 
ze haar knie kon kussen, een vast 
onderdeel van de yogales. Maar 
Wulan kon er niet bij, dus ik plantte 
een kus op haar knie. Tijdens de 
volgende sessie maakte ze steeds 
smakkende geluidjes die ik aanvan-
kelijk niet begreep. Tot we bijna aan 
het einde van de les waren en ik haar 
knie kuste. Ze straalde, daar had ze 
zich zo op verheugd!’ Wil je zien hoe 
dat ging? Op de website van 
Michelle vind je een mooi filmpje 
van deze sessie.

YOGA FOR THE 
SPECIAL CHILD
Dat Michelle lesgeeft aan kinderen, 
tieners en jongvolwassenen met een 
verstandelijke, lichamelijke of 
meervoudige beperking, is geen 

een meisje, dat alleen maar kan 
liggen, in en uit de asana’s –  onder 
meer de Sprinkhaan, de Brug en de 
Cobra komen voorbij. Michelle: ‘De 
vaste serie zorgt voor herkenbaar-
heid. Dat vinden de kinderen 
prettig. Maar ik kijk ook naar de 
mogelijkheden en de behoeften van 
elk kind. Daar pas ik de sessie op 
aan. Wat ze zelf kunnen, doen ze zelf 
en anders help ik ze. Mijn aanraking 
geeft vertrouwen en helpt ze om in 
het moment te zijn.’

Michelle hoopt dat Yoga for the 

Special Child meer bekendheid 
krijgt. ‘Ik heb echt veel geluk dat ik 
dit werk mag doen, maar het is nog 
relatief onbekend, terwijl het zo’n 
heilzame uitwerking heeft. Mijn 
wens is dat zo veel mogelijk kinde-
ren, niet alleen in Nederland, maar 
overal ter wereld, ervan kunnen 
profiteren.’

 
www.facebook.com/ 
yogaspeciaalvoorjou
www.yogaspeciaalvoorjou.nl
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op haar knie

toeval. Ze werkt al ruim vijftien jaar 
op een school voor kinderen met 
een ontwikkelingsachterstand. 
Michelle: ‘Ik hou van kinderen. En 
van yoga. Daarom ben ik naast mijn 
werk een opleiding tot kinderyoga-
docent gaan doen, die ik in 2013 
afrondde. Tijdens die opleiding wist 
ik al dat ik wilde werken met kinde-
ren met een beperking: behoorlijk 
specifiek dus. Maar daar was in 
Nederland nog geen scholing voor. 
Bij toeval kwam ik op internet 
terecht bij de methode van Sonia 
Sumar: Yoga for the Special Child.’ 
Sonia Sumar ontwikkelde de 
methode in de jaren ’70 om de 
ontwikkeling van haar eigen dochter, 
die het syndroom van Down heeft, 

op een natuurlijke manier te onder-
steunen. De aanpak bestaat uit een 
vaste serie met ademhalingsoefenin-
gen, oogoefeningen, een mantra, 
yogahoudingen en een diepe 
ontspanning. De therapie is niet 
alleen heilzaam voor kinderen met 
Down, maar ook voor kinderen met 
ADD of ADHD, angststoornissen, 
autisme en CP (cerebrale parese).  

WENS
Wanneer Michelle aan het werk is, 
zie je meteen dat het geen ‘gewone’ 
yoga is. Met zachte hand brengt ze 

‘ HIJ ZET EERST ZIJN 
AAP IN DE HOUDING 
EN DOET DAN DE 
ASANA NA’


